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Aktuální informace 16-2020
ze dne 28.12.2020

Metodický pokyn pro sumarizaci členské evidence ČSCH 2021.

Vážení přátelé,
Každoročně je konec chovatelského roku spojen s placením členských příspěvků ČSCH, od
roku 2016 se provádí na portálu našeho webu v evidenci členské základny.
Každý rok dochází k určitým změnám, úpravám:
-

V záložce odbornost je přidán řádek bez zvířat, jak již název říká, přiřazovat se bude
těm chovatelům, kteří nechovají čistokrevná zvířata ( odbornost nastavujete ve sloupci
Admin, třetí piktogram – vypadá jako brýle s jednou obroučkou – udělení nové
odbornosti

-

Dále Vás žádám, abyste ukončili objednávku členských příspěvků do 15. ledna 2021,
z důvodu objednávky distribuce časopisu Chovatel č. 2/2011

V případě jakýkoliv nejasností neváhejte kontaktovat sekretariát

Výše členských příspěvků:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021
typ
příspěvek
dospělý chovatel
320
dospělý chovatel + časopis 680
mladý chovatel
195
mladý chovatel + časopis
580
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2020
Vše

MCH

Odbornost
Počet
chovatel aqua-terra
88
chovatel drůbeže
1792
chovatel holubů
1547
chovatel koček
1544
chovatel kožešinových zvířat
13
chovatel králíků
2744
chovatel morčat
524
chovatel okrasného ptactva
94
chovatel potkanů
702
chovatel zpěvných kanárů
170
poradce chovu aqua-terra
4
poradce chovu drůbeže
3
poradce chovu holubů
2
poradce chovu koček
12
poradce chovu králíků
2
poradce chovu morčat
2
poradce chovu okrasného ptactva
8
poradce chovu zpěvných kanárů
7
posuzovatel aqua-terra
2
posuzovatel drůbeže
30
posuzovatel holubů
75
posuzovatel kožešinových zvířat
15
posuzovatel králíků
57
posuzovatel morčat
1
posuzovatel okrasného ptactva
7
posuzovatel potkanů
13
posuzovatel zpěvných kanárů
16

Počet
19
101
79
44
2
299
79
6
16
3

9.474

648

S chovatelským pozdravem

Ing. Radek Novotný
místopředseda UVV ČSCH
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